
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ปฏิทินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสำหรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 
 

ลำดับที ่
 

กิจกรรม 
วัน-เดือน-ป ี  

หมายเหต ุนักศึกษาปฏิบตัิงาน  
ภาคการศึกษา 

1/2564 

นักศึกษา
ปฏิบัติงาน 

ภาคการศึกษา 
2/2564 

นักศึกษา
ปฏิบัติงาน 

ภาคการศึกษา 
3/2564 

 
1 

สำรวจความต้องการของสถานประกอบการและรับแบบเสนองานคืนจากสถานประกอบการ 
- นักศึกษาติดต่อขอดูข้อมูลสถานประกอบการได้ที่ภาควิชา/งานสหกิจศึกษาประจำคณะ 
- นักศึกษาที่ประสงค์ติดต่อสถานประกอบการเอง ขอรับเอกสารได้ที่งานสหกิจศึกษาคณะ 

ธ.ค. 2563 
- ม.ค. 2564 

ก.ค. – ส.ค.  
2564 

พ.ย. – ธ.ค. 
2564 

ดำเนินการ 1 ภาคการศึกษา 
ก่อนออกปฏิบัติงาน 

 
 
2 

นักศึกษากรอกแบบพิจารณาคุณสมบัตินักศกึษาสหกิจศึกษา (สก-01) ใบสมัครงาน 
สหกิจศึกษา (สก-03) แบบคำร้องขอหนังสือขอความอนุเคราะห์รับนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ (สก-04) พร้อมแนบเกรดและให้ภาควิชาพิจารณาคุณสมบัติความ
พร้อมของนักศึกษา 
- นักศึกษารับ เอกสารได้ที่ภาควิชา/สาขาวิชา/งานสหกิจศึกษาประจำคณะ 

ธ.ค. 2563 
- มี.ค. 2564 

ก.ค. - ก.ย. 
2564 

พ.ย 2564 
– ม.ค. 2565 

ดำเนินการภายในภาคการศึกษา 
ก่อนออกปฎิบัติงาน 

3 
นักศึกษานำแบบยืนยันการตอบรับนักศึกษาสหกิจศึกษา (สก-05) ส่งกลับมายังภาควิชา/
สาขาวิชา 

เม.ย 2564 ต.ค. 2564 ก.พ. 2565  

4 
ปฐมนิเทศก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และรับหนังสือส่งตัวเพือ่มอบให้สถาน
ประกอบการในวนัรายงานตัว 

มิ.ย. 2564 พ.ย. 2564 เม.ย. 2565 
ก่อนออกปฏิบัติงาน  
1 สัปดาห์ 

5 
นักศึกษาลงทะบียนรายวิชาสหกิจศึกษา (ดตูามประกาศที่สำนักส่งเสริมวชิาการและงาน 
ทะเบียนกำหนด) 

28 – 29 มิ.ย.  
2564 

12 – 13 พ.ย.
2564 

11 – 14 
เม.ย. 2565 

 

6 นักศึกษารายงานตัว ณ สถานประกอบการ (วันเริ่มต้นปฎิบัติงาน) 5 ก.ค. 2564 22 พ.ย. 2564 18 เม.ย. 2565 วันเปิดภาคการศึกษา 

7 
นักศึกษาส่ง หนังสือสัญญาการเข้าปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (สก-06) แบบแจ้งรายละเอียด
ปฏิบัติงาน (สก-07) แบบแจง้แผนปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (สก-08) มายังภาควิชา/สาขาวิชา 

16 ก.ค. 2564 3 ธ.ค. 2564 22 เม.ย. 2565 สัปดาห์ที่ 2 ของการปฏิบัติงาน 

8 นักศึกษาส่ง แบบแจ้งโครงร่างรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (สก-09) 23 ก.ค. 2564 10 ธ.ค. 2564 29 เม.ย. 2565 สัปดาห์ที่ 3 ของการปฏิบัติงาน 

9 อาจารย์ออกนิเทศงานนักศึกษา ครั้งที่ 1 
19 ก.ค. 

- 28 ส.ค 2564 
6 ธ.ค. 2564 - 
8 ม.ค. 2565 

25 เม.ย. 
– 10 มิ.ย. 2565 

เริ่มสัปดาห์ที่ 3 ของการ
ปฏิบัติงาน – ก่อนสอบกลาง
ภาค (สหกิจศึกษา) 
เริ่มสัปดาห์ที่ 3 ของการ
ปฏิบัติงาน – วันสิ้นสุดการ
ปฏิบัติงาน (ฝึกงาน) 

10 อาจารย์ออกนิเทศงานนักศึกษา ครั้งที่ 2 
30 ส.ค. 

- 22 ต.ค. 2564 
17 ม.ค. –  

11 มี.ค. 2565 
- 

สัปดาห์ที่ 9 ของการปฏิบัติงาน 
– วันสิ้นสุดการปฏิบัติงาน 

11 วันสิ้นสุดการปฏิบัติงาน 22 ต.ค. 2564 11 มี.ค. 2565 10 มิ.ย. 2565 
ครบ 16 สัปดาห์ (สหกิจศึกษา) 
ครบ 8 สัปดาห์ (ฝึกงาน) 

12 
นักศึกษำส่งแบบประเมินผลนักศึกษาสหกิจศึกษา (สก-14) แบบประเมินรายงานนักศึกษา
สหกิจศึกษาสำหรับผู้นิเทศงาน (สก-15) แบบประเมินรายงานนักศึกษาสหกิจศึกษา 
สำหรับอาจารย์นิเทศ (สก-16) และนำเสนอผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

25-29 ต.ค. 2564 18 มี.ค. 2565 17 มิ.ย. 2565 
ภายในสัปดาห์แรก หลังสิ้นสดุ
การปฏิบัติงาน 

13 สรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 1-5 พ.ย. 2564 
21-25  

มี.ค. 2565 
24 มิ.ย. 2565 

ภายในสัปดาห์ที่ 2 หลังสิ้นสดุ
การปฏิบัติงาน 



 

ปฏิทินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสำหรับอาจารย์ ประจำปีการศึกษา 2564 
 

ลำดับที ่
 

กิจกรรม 
วัน-เดือน-ป ี  

หมายเหต ุนักศึกษาปฏิบตัิงาน  
ภาคการศึกษา 

1/2564 

นักศึกษา
ปฏิบัติงาน 

ภาคการศึกษา 
2/2564 

นักศึกษา
ปฏิบัติงาน 

ภาคการศึกษา 
3/2564 

 
1 

 หลักสูตรเปิดรายวิชาสหกิจศึกษาและหรือฝึกงานอาจารย์ประสานงานสหกิจศึกษาแต่ละ
หลักสูตรแบ่งอาจารย์นิเทศงาน 

 
ธ.ค. 2563 

 
ส.ค. 2564 

 
ธ.ค. 2564 

 
 

 
 
2 

 งานสหกิจศึกษาประจำคณะจัดโครงการปฐมนิเทศ นักศกึษาก่อนออกปฏิบัติการ 
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เจ้าหน้าที่จัดเตรียมใบเซ็นต์ชื่อ แจกเอกสารส่งตัว และหนังสือ
สัญญาการเข้าปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (สก-06) แบบแจ้งรายละเอียดปฏิบัติงาน (สก-07) 
แบบแจ้งแผนปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (สก-08) แบบแจ้งโครงร่างรายงานการปฏิบัติงาน 
สหกิจศึกษา (สก-09) 

มิ.ย. 2564 พ.ย. 2564 เม.ย. 2565 
ก่อนออกปฏิบัติงาน  
1 สัปดาห์ 

3 

 อาจารย์ออกนิเทศงานนักศึกษา ครั้งที่ 1 
  - ดำเนินการขออนุมัติ แบบขออนุญาตการออกนิเทศนักศึกษา (สก-10) ยื่นเอกสาร    
    ล่วงหน้า 2 วันทำการ  
 - แบบแจ้งยืนยันการนิเทศงานนักศึกษาสหกิจศึกษา (สก-12)  
 - แบบบันทึกการนิเทศนักศกึษา (สก-13)  
 - สำหรับการประเมินนักศึกษาโดยอาจารย์นิเทศ  (สก-13 ส่วนที ่1) 

19 ก.ค. 
- 28 ส.ค 2564 

6 ธ.ค. 2564 
- 8 ม.ค. 2565 

25 เม.ย. 
- 10 มิ.ย. 2565 

เริ่มสัปดาห์ที่ 3 ของการ
ปฏิบัติงาน – ก่อนสอบกลาง
ภาค (สหกิจศึกษา) 
เริ่มสัปดาห์ที่ 3 ของการ
ปฏิบัติงาน – วันสิ้นสุดการ
ปฏิบัติงาน (ฝึกงาน) 

4 

 อาจารย์ออกนิเทศงานนักศึกษา ครั้งที่ 2 
 - ดำเนินการขออนุมัติ แบบขออนุญาตการออกนิเทศนักศึกษา (สก-10) ยืน่เอกสาร  
   ล่วงหน้า 2 วันทำการ  
 - แบบแจ้งยืนยันการนิเทศงานนักศึกษาสหกิจศึกษา (สก-12)  
 - แบบบันทึกการนิเทศนักศกึษา (สก-13)  
 - สำหรับการประเมินนักศึกษาโดยอาจารย์นเิทศ (สก- 13 ส่วนที ่1) 
 - แบบสอบถามนักศึกษาเกี่ยวกับสถานประกอบการ (สก- 13 ส่วนที่  2)  
 - แบบประเมินรายงานนักศึกษาสหกิจศึกษา สำหรับอาจารย์นิเทศ (สก-16) 

30 ส.ค. 
- 22 ต.ค. 2564 

17 ม.ค. 
– 11 มี.ค. 2565 

- 
สัปดาห์ที่ 9 ของการปฏิบัติงาน 
– วันสิ้นสุดการปฏิบัติงาน 

5  วันสิ้นสุดการปฏิบัติงาน 22 ต.ค. 2564 11 มี.ค. 2565 10 มิ.ย. 2565 
ครบ 16 สัปดาห์ (สหกิจศึกษา) 
ครบ 8 สัปดาห์ (ฝึกงาน) 

6 

 ส่งเอกสารการเบิกค่าตอบแทนนิเทศ รวบรวมส่งงานสหกิจศึกษาประจำคณะ 
 - แบบขออนุญาตการออกนิเทศนักศึกษา (สก-10)  
 - แบบบันทึกการนิเทศนักศกึษา (สก-13)  
 - ใบสำคญัรับเงินไม่ลงวันที่และลายเซ็นต์อาจารย์นิเทศ 

25 - 29 ต.ค. 2564 18 มี.ค. 2565 17 มิ.ย. 2565 
ภายในสัปดาห์แรก หลังสิ้นสดุ
การปฏิบัติงาน 

7 

 นักศึกษาส่งแบบประเมินผลนักศึกษาสหกิจศึกษา (สก-14) แบบประเมินรายงานนักศึกษา
สหกิจศึกษาสำหรับผู้นิเทศงาน (สก-15) แบบประเมินรายงานนักศึกษาสหกิจศึกษา 
สำหรับอาจารย์นิเทศ (สก-16) และหลักสตูรจัดกิจกรรมนำเสนอผลการปฏิบัติงาน 
สหกิจศึกษาโดยมีนักศึกษา ชัน้ปีที ่1,2 และ3 เข้าร่วม 

25 - 29 ต.ค. 2564 18 มี.ค. 2565 17 มิ.ย. 2565 
ภายในสัปดาห์แรก หลังสิ้นสดุ
การปฏิบัติงาน 

8 

 อาจารย์นิเทศส่งแบบประเมินผลนักศึกษาสหกิจศึกษา (สก-14) แบบประเมินรายงาน
นักศึกษาสหกจิศึกษาสำหรับผู้นิเทศงาน (สก-15) แบบประเมินรายงานนักศึกษา 
สหกิจศึกษา สำหรับอาจารย์นิเทศ (สก-16)  ให้กับอาจารย์ประสานงานสหกิจศึกษาประจำ
หลักสูตร พร้อมสรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

1-5 พ.ย. 2564 
21-25  

มี.ค. 2565 
24 มิ.ย. 2565 

ภายในสัปดาห์ที่ 2 หลังสิ้นสดุ
การปฏิบัติงาน 


